
 

מדוע שכרן של הנשים על שלא חטאו בחטא העגל 
 הוא במצוות ראש חודש

ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם ויביאו אל 
בפרקי דר' אליעזר )פרק מה( איתא בשביל שלא  אהרן )לב ג(

ם זה, רצו הנשים לתת נזמי זהב לעגל נתן להם הקב"ה שכרן בעול
שהן משמרות ראשי חדשים יותר מן האנשים. וקשה מדוע 

 קיבלו בשכרן דוקא מצוה זו ולא מצוה אחרת.
ונראה לפרש דאיתא במדרש עה"פ ויצר אותו בחרט )לב ד( לשון 
חרטה, שהתחרטו על קבלת התורה בטענת מודעה, כמבואר 
בגמ' שבת )פח( שיש לבנ"י מודעה שיכולים לטעון אנוסים היינו 

פה עליהם הר כגיגית, אלא שא"כ שהתחרטו בנ"י על קבלת שכ
התורה יקשה כיצד שמרו את השבת במדבר, והא ב"נ ששבת 

 חייב מיתה ואחר שהתחרטו על קבלת התורה דינם כב"נ.
ותירצו רבותינו קושיא זו שבנ"י הלכו עם טלית מצויצת בשבת, 
שממ"נ אם דינם כישראל וחייבים בציצית אי"ז טלטול ונמצא 
ששמרו את השבת, ואם אין דינם כישראל הרי שהציצית נחשבת 
להם כמשא ולא שמרו את השבת, וכך ניצלו ישראל מדין ב"נ 

 ששבת חייב מיתה אחר שהתחרטו מקבלת התורה בחטא העגל.
והנה זה ניחא באנשים אשר חייבים הם בציצית שיכלו לעשות 

ת כך, כך, משא"כ נשים אשר פטורות הן מציצית לא יכלו לעשו
ממילא לא יכלו הנשים להתחרט על קבלת התורה שפחדו שאם 
ישמרו שבת יתחייבו מיתה, ולכן לא הביאו הנשים את נזמי 

 הזהב שלהן ולא חטאו בעגל.
והנה מה שנשים פטורות מציצית זה משום שהציצית היא מצות 
עשה שהזמן גרמא, שחייבים בציצית רק ביום ולא בלילה דכתיב 

לילה לא רואים, נמצא שמה שלא חטאו הנשים וראיתם אותו וב
הוא משום שפטורות מציצית, ומה שפטורות הוא משום שלילה 
לאו זמן ציצית, ומה שלא רואים בלילה זה משום הקטנת הלבנה, 
שאם ב' המאורות היו שוים הרי שלילה כיום יאיר, ואז היו 
חייבים בציצית גם בלילה והיתה מצוה זו מצות עשה שאין הזמן 
גרמא, ואף נשים היו חייבות, ושוב יכלו אף הן להתחרט על 
קבלת התורה וללבוש ציצית כדי לא להתחייב מיתה על שמירת 

 השבת.
נמצא שכל הטעם שלא חטאו הנשים הוא משום הקטנת הלבנה, 
ולכך קיבלו בשכרן דוקא מצוה זו של ראש חודש שזו מצוה 

 התלויה בימי הלבנה.
 )עה"ת דרוש לר"ח( 

 קרא שצריך אדם להקביל פני רבו ברגלרמז ב

 שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון )לד כג(
לכאו' במקרא יש שפת יתר, שנאמר את פני האדון ולכאו' מילת 

 את מיותרת והו"ל למימר יראה כל זכורך פני האדון.
 

ת מורא רבך כמורא שמים, ודרשת ונראה ע"ד רמז, דתנן באבו
חז"ל לכך היא מקרא ד"את" ה' אלוקיך תירא לרבות תלמידי 
חכמים, נמצא א"כ דכמו שנאמר בתורה חיוב לעלות לרגל ג' 
פעמים בשנה כך צריך להקביל פני רבו ברגלים, שהרי מורא רבך 

 כמורא שמים, ואכן כך הוא הדין שצריך להקביל פני רבו ברגל.
ב היטב מה שנאמר בפסוק "את", שבאה התורה ולפי"ז מיוש

לרמז החיוב אף להקביל פני רבו ברגל, שהרי מ"את" דרשינן 
שמורא רבך כמורא שמים, וא"כ כך הוא פי' הפסוק: "שלוש 
פעמים בשנה יראה כל זכורך את" ר"ל את לרבות ת"ח, כלומר 

 שאף צריך להקביל פני רבו ברגל.
 מקרי דרדקי

ר לתלמיד להורות הלכה בג' כיצד מוכח ממשה שאסו
 פרסאות של רבו

ומשה יקח את האהל וגו' והיה כל מבקש ה' יצא אל האהל 
ובגמ' סנהדרין )ה:( דרשו חז"ל מקרא זה, מכאן לתלמיד  )לג ז(

שאסור להורות תוך ג' פרסאות לפני רבו, שהרי מחנה ישראל 
היה ג' פרסאות, וכתיב והיה כל מבקש ה' יצא וגו'. והקשה שם 

ש"י שהרי נטה משה אוהלו חוץ למחנה, הרי שהיה מרוחק יותר ר
מג' פראות ואפ"ה אף אחד לא הורה, הרי שהשיעור הוא אף יותר 
מג' פרסאות, ותירץ רש"י דשאני משה דרב גובריה, לכך אף יותר 

 מג' פרסאות אסור.
אלא שא"כ יש לתמוה דסו"ס כיצד לומדת הגמ' ממשה שלא 

ות לרב, שמא אפשר להורות תמיד להורות הלכה תוך ג' פרסא
 ורק אצל משה נאסר להורות בפניו משום דרב גובריה.

ונראה לפרש דכך הוא לימוד הגמ', שהנה יש להבין מדוע נטה 
משה אוהלו כ"כ רחוק חוץ למחנה אלפיים אמה, וי"ל משום 
שבחטא העגל נתנדו ישראל מן הקב"ה, וקיי"ל דמנודה לרב 

מנודים לרב כלומר לקב"ה  והיו בנ"ימנודה לתלמיד, וא"כ מאחר 
היו מנודים אף לתלמיד כלומר למשה, ולכך נטה אוהלו מחוץ 
למחנה, ומאחר וכך הרי שמשה לא יכל ללמד את ישראל שהיו 
מנודים אף לו )אע"ג דקיי"ל מנודה שונין לו, מ"מ מנודה לשמים 
חמיר טפי כדאיתא בגמ' )מו"ק טו.( ובשו"ע יו"ד )סי' שלד((, 

כ שאר חכמי ישראל כן יכלו ללמד את ישראל תורה, שלא משא"
מצינו שהמנודה לרב מנודה לתלמיד של התלמיד, וממילא 

 ישראל לא היו מנודים לחכמים שהיו תלמידי משה.
ברם לא יכלו שאר החכמים ללמדם תורה מפני שהיו בתוך ג' 
פרסאות למשה, ובשביל כך התחכם משה ונטה אוהלו חוץ 

פרסאות וכך יכלו שאר החכמים להורות  למחנה הרחק מג'
 לישראל.

ולפי"ז אתי שפיר דשפיר מוכח ממשה שאסור לתלמיד להורות 
הלכה תוך ג' פרסאות של רבו וחוץ לג' פרסאות מותר, שלכך 
התרחק משה חוץ לג' פרסאות כדי שיוכלו תלמידיו ללמד תורה 

 את ישראל.
 צמח צדקה
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 מדוע דאג משה בפרשת שקלים

 כל העובר על הפיקודים מחצית השקל וגו' )ל יג(זה יתנו 
איתא במדרש, כששמע משה מפי הקב"ה פרשת שקלים היה 
דואג, אמר לו הקב"ה משה למה אתה דואג, תדע דהשקלים 

 יהיו נקראים על שמך שקלי משה. ותמוה.
ונראה לפרש ע"פ מה שכתב בתשובות הרא"ש )כלל טז( שכמו 

ם הם הלכה למשה מסיני, שכל שיעורי האכילה ושאר שיעורי
כך אף שיעור הגדלות הוא הלכה למשה מסיני, נמצא שרוב 
מצוות התורה מוזכר עליהם שמו של משה, מאחר ובכולם 
חייבים להגיע בשיעוריהם להלכה למשה מסיני, אך כששמע 

שת שקלים היה דואג שהרי במצוה זו כללותיה משה פר
ופרטותיה מוזכרים בפירוש בתורה, וגם שיעור הגדלות כתוב 
מבן עשרים, וגם שיעור המטבע כתוב מחצית השקל, נמצא 
שבמצוה זו לא הוזכר משה שאי"צ בזה להגיע להלכה למשה 
מסיני, ועל כך השיבו הקב"ה למה אתה דואג אף במצוה זו 

 ראו הם שקלי משה.יוזכר שמך שיק
 אסיפת חכמים )סי' ז'(

הטעם שהוצרך משה לקרני הוד כדי להוכיח את 
 אמיתות התורה שבע"פ

במדרש תנחומא איתא מנין זכה  כי קרן אור פניו )לד כט(
משה לקרני ההוד, ר"ש אמר עד שמשה כתב התורה נשתייר 
בקולמוס קמעא, והעבירו הקב"ה על ראשו, וממנו נעשו לו 

 .קרני הוד
ונראה לפרש דברי התנחומא שהנה את התורה שבכתב קיבל 
משה מפני הגבורה, ובצורה שקיבלה נתנה לעם ישראל כאשר 
היא כתובה לפנינו, ואף ישראל שמעו את התורה שבכתב מפי 
הגבורה בצורה שניתנה, משא"כ גבי התורה שבעל פה הרי לא 
ניתנה להיכתב, אלא משה קיבלה בע"פ מהקב"ה ולימדה את 
בנ"י בע"פ, נמצא לפי"ז שגבי תורה שבכתב ידעו ישראל 
שקיבלה משה מהקב"ה משא"כ גבי תורה שבע"פ לא ידעו, 

 וחשבו שבדה משה מלבו.
ומשום כך נתן הקב"ה למשה קרני הוד מהדיו שנשתייר 
בקולמוס, וע"י כך אמרו ישראל שמזה שנשאר דיו בקולמוס 

לכותבה, ורק  מוכרח שיש אף תורה שבע"פ, והיה דיו אף כדי
מכיון שלא ניתנה להיכתב נשתייר הדיו וע"כ שלא בדה משה 
מלבו, ונמצא לפי"ז שאם תורה שבע"פ היתה ניתנת להיכתב 
לא היה צריך משה לקרני הוד, שאם היתה נכתבת לא היה צריך 

 הוכחה שלא בדה מלבו דהא כתובה היא לפניהם.
ה לקרני ועפי"ז אתי שפיר ביאור המדרש דה"פ, מנין זכה מש

ההוד, כלומר לצורך מה היה צריך את הקרני הוד, ועל כך משיב 
המדרש שנשתייר דיו בקולמוס, ומדנשתייר ע"כ שלא נכתבה 
התורה שבע"פ ולכך נשתייר בקולמוס, ומשום שלא נכתבה 
התורה שבעל פה ויכלו ישראל לומר שמשה בדה מלבו, לכך 

רה שבע"פ הוצרך משה לקרני הוד בכדי שידעו כולם שגם תו
 קיבל מהקב"ה.

 דברי מהרי"א

מדוע לא הייתה למשה חזקת חיים והרמז לכך 
 בקרא

 וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר וגו' )לב א(
פרש"י, שטן עשה ערבוביא ואמר מת משה משום שבא שש 

 ולא בא.
ויש להקשות כיצד האמינו בני ישראל לשטן שמת משה, ואף 

שבא שש ולא בא הרי קיי"ל  שהיה להם קצת רגלים לדבר ממה
בגמ' ובשו"ע )אבעה"ז סי' קמ"א סעי' ס"ח( דאזלינן בתר חזקת 
חיים, וא"כ היה לבנ"י ללכת אחר החזקת חיים ולא להאמין 
לשטן. עוד יש להקשות מהו לשון בושש, היה צריך להאמר כי 
בוש משה כמו שכתוב ויחילו עד בוש וכמו שציין רש"י על 

 אתר.
 

הנה קיי"ל ששאדם שהגיע לגבורות תו אין לו ונראה לפרש ש
חזקת חיים, והנה משה רבינו בהוציאו את בנ"י ממצרים היה 
בן שמונים, הרי שכשעלה לקבל את התורה היה יותר מבן 
שמונים, ואיתא "ואם בגבורות שמונים שנה" הרי שמעל גיל 
שמונים אין חזקת חיים דהוי גיל גבורות ואין חזקת חיים אחר 

ורות, וא"כ שפיר שהאמינו לשטן ולא סמכו על חזקת גיל גב
 חיים מפני שלמשה לא היתה חזקת חיים משהגיע לגבורות.

ולפי"ז אתי שפיר נמי דכתיב בושש ולא בוש, דבושש הוא ר"ת 
ו'אם ב'גבורות ש'מונים ש'נה, כלומר שבדוקא נאמר בושש 
לרמז זאת שהאמינו ישראל לשטן משום שכבר אין למשה 

ם )ואע"פ שבתורה כתוב "בשש" בלא וא"ו, מ"מ יש חזקת חיי
 אם למקרא וכאילו כתוב בוא"ו(.

 מקרי דרדקי

כיצד מוכח שב' אנשים לא יכולים להביא שקל 
 שלם

 העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל )ל טו(
במפרשים דקדקו ששנים לא יביאו יחדיו שקל שלם, וקשה 

 מנלן ללמוד דבר זה.
נה יש להקשות מדוע התורה הייתה צריכה ונראה לפרש שה

לכתוב שהעשיר לא ירבה, הרי מאחר והמטרה היא כדי למנות 
את בנ"י פשוט שלא ירבה, שאם ירבה לא יוודע מניינם, ברם 
אפש"ל שיוכל העשיר להביא מטבע של שקל, וא"כ עדיין 
שייך לספור את מנין בנ"י שכל מטבע הוא כנגד אדם 

ל שקל ולא של מחצית, ומעתה והעשירים הביאו מטבע ש
שפיר שכתבה התורה העשיר לא ירבה לומר שלא יביא מטבע 

 של שקל אפי' שזה לא יפריע למנין בני ישראל.
והנה כל זה ניחא אם ב' לא יכולים להביא שקל שלם, שאז אכן 
אם אחד מביא שקל שלם אי"ז מעכב את הספירה של בנ"י 

יא שקל שלם הדרא שזה נספר כאחד, אבל אם ב' יכולים להב
קושיא לדוכתין, שהרי איך יוכל עשיר להביא שקל שלם והרי 
זה יטעה בספירה שלא ידעו אם השקל הוא של ב' שהביאו 
יחד או של עשיר שהביא לבדו, וא"כ ודאי שהעשיר לא יכול 
להביא שקל שלם, ומדוע כתבה התורה העשיר לא ירבה, והרי 

 בל בזה את הספירה.אף בלא קרא ודאי שלא ירבה מפני שיבל
אלא ע"כ מדכתבה תורה העשיר לא ירבה שב' לא יכולים 
להביא ביחד שקל שלם, וא"כ היה שייך שהעשיר יביא שקל 
ועדיין אי"ז מפריע לספירה, מפני שכל מטבע הוא של אדם 

 אחד, קמ"ל קרא העשיר לא ירבה.
 אדני פז

 כיצד מוכח ממשה שלא ישנה אדם ממנהג המדינה

ה' ארבעים יום וארבעים לילה לחם ויהי שם עם 
איתא במדרש תנחומא  )לד כח( לא אכל ומים לא שתה

)פר' וירא סי' יא( וכן הוא בגמ' ב"מ )פו:( שממשה אתה למד 
דרך ארץ שלא ישנה אדם ממנהג המדינה, שהרי משה עלה 

 למרום ולא אכל ולא שתה עיי"ש.
 וקשה מה הוכחה יש מכך, שמא מה שלא אכל ולא שתה הוא
משום שלא היה לו שם אוכל ושתיה, אך אם היה לו במרום 

 אוכל ושתיה אפשר שהיה אוכל ושותה.
ונראה לפרש שההוכחה היא לא ממה שבמרום לא אכל ושתה, 
דזה י"ל אכן שלא אכל ושתה משום שלא היה לו, אלא 
ההוכחה היא ממה שכשירד חזרה לארץ אכל ושתה, שלכאו' 

במרום שיכול הוא לחיות למה אכל ושתה אחר שהתברר לו 
בלא אוכל ושתיה וא"כ יכל אף בארץ לא לאכול ולשתות, 
וממה שבכל זאת אכל ושתה בארץ מוכח שלא ישנה אדם 

 ממנהג המדינה.
 מאיר עיני חכמים תליתאה

 

  לע"נמוקדש 
 ז"ל יעקב "רב חיים רבי

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 לע"נ מוקדש 
  ז"ל אברהםב"ר  משה ביר

 ת.נ.צ.ב.ה.

 


